
Aanvragen definitieve
berekening eerste
aanvraagperiode NOW
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Intentieverklaring
 invullen

 Gegevens van uw aanvraag
invullen (bedrijfsgegevens,
 incl. loonheffingennummer)

Rekeningnummer 
doorgeven

Verplichtingen NOW waarmee
u akkoord moet gaan

Gegevens over uw 
bedrijf invullen

Heeft het concern 
een omzetverlies 
van 20% of meer?

Heeft het concern 
een omzetverlies van 
minder dan 20%?

Is uw bedrijf 
onderdeel van een 
groep of concern?

U doet deze
aanvraag op 
werkmaatschappij- 
niveau

Ga hierbij uit van het 
omzetverlies van de 
werkmaatschappij.

Bent u op de 
hoogte dat 
u zich moet 
houden aan de 
voorwaarden 
uit artikel 6a?

Vaststellen 
omzetverlies

- Gebruik 
hiervoor de 
rekenhulp 
Omzetverlies 

- Bekijk het
 rekenvoorbeeld

De eerder gekozen 
omzetperiode op  
werkmaatschappijniveau 

- Netto-omzet invullen in 
de referentieperiode

- Netto-omzet invullen in 
de periode waarover u 
NOW heeft aangevraagd*

* Dit is altijd een periode van 3 
maanden, die begonnen is op 
1 maart, 1 april of 1 mei 2020

Accountantsverklaring 
uploaden

U heeft een assurance-
rapport met redelijke 
mate van zekerheid 
nodig. Vraag deze zo snel 
mogelijk aan.

* Heeft u nog geen accoun-
tantsverklaring? Vraag die 
dan zo snel mogelijk aan. 
Zonder verklaring wijzen 
wij uw aanvraag af. 

U doet deze 
aanvraag op 
concernniveau

De eerder gekozen 
omzetperiode op  
concernniveau

- Netto-omzet invullen in de 
referentieperiode

- Netto-omzet invullen in de 
periode waarover u NOW 
heeft aangevraagd*

* Dit is altijd een periode 
van 3 maanden, die
begonnen is op 1 maart, 1 
april of 1 mei 2020

Moet u een 
accountantsverklaring
of derdenverklaring 
meesturen?

- Gebruik de rekenhulp 
 Simulatie NOW  
voor een inschatting van 
de definitieve 
tegemoetkoming.

Vaststellen omzetverlies

- Gebruik hiervoor de 

 rekenhulp Omzetverlies 

- Bekijk het rekenvoorbeeld

De eerder gekozen 
omzetperiode

- Netto-omzet invullen in de 
referentieperiode

- Netto-omzet invullen in de 
periode waarover u NOW 
heeft aangevraagd*

* Dit is altijd een periode van 3 
maanden, die begonnen is op 1 
maart, 1 april of 1 mei 2020

Vaststellen omzetverlies

- Gebruik hiervoor de 
rekenhulp Omzetverlies 

- Bekijk het rekenvoorbeeld

Moet u een
accountantsverklaring
of derdenverklaring 
meesturen?

- Gebruik de rekenhulp 
Simulatie NOW voor een 
inschatting van de definitieve 
tegemoetkoming. Aanvraag ontvangen

Aanvraag versturen

Documenten uploaden:
bankafschrift, ondertekend 
formulier en eventuele 
verklaringen

Gegevens controleren en
gegevens downloaden

Controleer de gegevens van uw 
loonaangifte. Deze hoeft u alleen 
door te geven als u een wijziging 
heeft gedaan bij de 
Belastingdienst.
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Aanvraag ontvangen

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

NOW

NOW? NOW?

NOW?

Nadat u de aanvraag heeft ingediend, 
krijgt de werkgever een 
ontvangstbevestingsmail.
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Hoe vraag ik de definitieve berekening NOW voor de eerste aanvraagperiode aan?

https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/now-1
https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/now-1
http://www.simulatienow.nl/1e-tranche/
https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/now-1
https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/now-1
http://www.simulatienow.nl/1e-tranche/

